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NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. 08. 2022 číslo 12022

K bodu: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a

nakladanie s majetkovými právami mesta

-zámer odpredať nehnutefný majetok mesta z dóvodu hodného osobitného zretelä

spósobom podľa 9a ods. 8 písm. e) zák. Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v platnom

znení v k. Ú. Okoličné, ul. Sihotská v prospech: Jarolím Ratulovský s manž., Sihotská

2 13/2, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

komisia územného rozvoja a výstavby MsZ dňa 10. 08. 2022 prerokovala z hľadiska

územnoplánovacieho návrh odpredat‘ pozemky vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v časti II. tohto

uznesenia a odporúča ho MsZ schválit‘.

II. schvaľuje

prebytočnosť nehnutefného majetku mesta Liptovský Mikuláš na základe či. 4 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš a zámer odpredať tento prebytočný

majetok mesta Liptovský Mikuláš z dóvodu hodného osobitného zreteľa spósobom podľa 9a ods. 8

písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, vk. ú. Okoiičné, a to novovytvorených

pozemkovpodľa geometrického plánu č. 44026595— 37/2018:

• pozemok parc. č. KN-C 579/6 (dlel 1) zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 rn2,

vytvorený z pozemku parc. č. KN-E 126 záhrady o výmere 98 rn2, zapísaného v katastri nehnuteľností

na LVČ. 2041,
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• pozemok parc. č. KN-C 579,7 (dlel 2) zastavané plochy a nádvoria o výrnere 54 rn2,

odčlenený z pozemku parc. Č. KN-E 535 ostatné plochy o výmere 5226 m2, zapísaného v katastri

nehnuteľností na LVČ. 2041,

• pozemok parc. Č. KN-C 578/2 (dlel 3) záhrady o výmere 22 rn2,

odČlenený z pozemku parc. č. KN-E 535 ostatné plochy o výmere 5226 m2, zapísaného V katastri

nehnuteľností na LV Č. 2041

nachádzajúcich sa na ul. Sihotskej, /pozemky spolu o výmere 174 m2!, v prospech Jarolíma Ratulovského

a manželky Anny Ratulovskej do BSM, obaja trvale bytom Sihotská 213/2, 031 04 Liptovský Mikuláš -

OkoliČné, za kúpnu cenu 5 742 eur, (t. J. 33 eur/m2). ÚČelom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie

vlastnhckych vzťahov k pozemkom parc. Č. KN-C 579/6, KN-C 579/7 a KN-C 578/2, ktoré svojím oplotenĺm

tvoria kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 576/1, KN-C 577 a stavbou: Rodinný dom súp. Č. 213

postavenou na parcele č. KN-C 577, vo vlastníctve nadobúdateľov (LV Č. 479).

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve k 31. 07. 2022 predstavuje

1 142,36 eur, čo je 6,565 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sa podľa Zásad hospodárenia

a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v zóne II., pričom minimálna kúpna cena za

1 m2 pozemku je v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 — 66 eur/m2.

Uvedený zámer podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta. Schválenie

zámeru nenahráclza schválenie pi-e vodu nehnuteľného majetku v me.stskom zastuDiteľstve, je len

iodkladom jeho realizácie.

Dóvod hodný osobitného zretel‘a:

- ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. KN-C 579/6, KN-C 579/7

a KN-C 578/2, ktoré svojím oplotením tvoria kompletný celok s pozemkami parc. č. KN-C 576/1 ‚ KN-C 577

a stavbou:,, Rodinný dom súp. Č. 213 postavenou na parcele č. KN-C 577, vo vlastníctve žiadateľov.

Predmetným prevodom sa zabezpečí súlad skutkového a právneho stavu. Ide o prevod vlastníctva, ktorý

je účelný len pre konkrétnych záujemcov, nakol‘ko pozemky sú t. Č. oplotené k rodinného domu, a to už

viac ako 70 rokov.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022
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Dóvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom nehnuteľností - novovytvorených pozemkov podľa

geometrického plánu Č. 44026595 — 37/2018, a to: KN-C 579/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m (diel

2), KN-C 578/2 záhrady o výmere 22 m2 (diel 3) odčlenených z pozemku parc. č. KN-E 535 ostatné plochy

o výmere 5226 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností v registri „E na liste vlastnictva Č. 2041 v prospech mesta

Liptovský Mikuláš a KN-C 579/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 (diel 1) odČleneného z pozemku

parc. Č. KN-E 126 záhrady o výmere 98 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností v registri „E na liste vlastníctva

Č. 2041 v prospech mesta Liptovský Mikuláš.

Pán Jarolím Ratulovský a manželka paní Anna Ratulovská, obaja trvale bytom Sihotská 213/2, 031 04 Liptovský

Mikulkáš - OkoliČné ako bezpodieloví spoluvlastníci nehnutel‘ností nachádzajúcich sa v k. ú. OkoliČné, na ul.

Sihotskej, ato pozemkov parc. Č. KN-C 576/1, KN-C 577 a stavby: „Rodinný dom súp. Č. 213 na pozemku parc.

Č. KN-C 577, zapísaných v katastri nehnutel‘nosti na liste vlastníctva Č. 479, požiadali mesto o odkúpenie

pozemkov parc. Č. KN-C 579/6, KN-C 579/7 a KN-C 578/2 podľa geometrického plánu Č. 44026595 — 37/2018,

za úČelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzt‘ahov k pozemkom. Predmetné pozemky sú

dlhodobo žiadateľmi užívané a oplotené, od r. 1949. Jedná sa o dosporiadanie majetkovoprávnych vzt‘ahov

z minulosti.

Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš sa predmetné pozemky nachádzajú v urbanistickom

bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov. Komisia územného rozvoja a výstavby mestského

zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 10. 08. 2022 posúdila predmetnú žiadosť a odporučila pozemky

odpredať tak, ako je to uvedené v schvaľovacej Časti tohto návrhu.

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta navrhujeme vykonat‘ podľa 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je

zdóvodnený v schvaľovacej Časti tohto návrhu.
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Ůradne ovenl
Meno:

. . PRÍLOHA Č.
2

VYKAZ VYMER

Doterajší stav Zmeny — Nový stav

Číslo D

tistu Výmera Druh
k Od Číslo Výmera Druh Vlastník

vlast Parcely
e parcele m2 parcely m2 pozemku (má opráv osoba)

— — pozemku parcely — —

LV KN - E KN ha m2 Člslo Čisto ha m2 kód adresa (sidlo)

STAV PRA VNY

2041 125 98 záh,ada ‚ 5795 98

‚ 535 26 ostatpí 2 579‘7 54 (535 515(7 oslaipí) do1eraji

3 5782 22

3 535 22 5782 22 záh,da Mes(o

4 LiptovsÁý Miku/ii

.šk),vva ‘98941,

Lilovsky Mikoláš

I 126 98 5796 96 zaslavp1 dello

18

2 535 54 5797 54 zastavpí delto

18

Spo/i 5324 174 174 5324

I4 V POQLt4 REGIST,A .L(I‘

578 224 záhrada 578‘! 202
4

‚‘ 5782 22 záhrada ako v slaie p,ávnon;

— 4

579‘4 251 zaslavpí 5794 102 zaslav.pi dolerajui

18

5796 96 zastavpi ako vs/avo právnom

«ů 5797 54 zaslav.pí akovsfaveprávnorn

18

Spo/z 478 478

gjnd kodspósoí,u v)vjivapiapozpmkpv:

4. Pes(ovaniezeIeirny, ovocia alebo okrasná ze/eiÝ
18- Vvor

Geomelrcký plan je podkladorn na právne úkony, ked údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajm platných vypisov z katastre nehnulefnostl

Vyhototef Kraj žiinský LoIovsAýA1i.vlií LiolovskýMik,láš

GEODET- K1, Sf O. Katastr Čisio Mapový
územie piánu 4‘026595.3720l8 HstČ.

Gazdo vská 97222 03!04L;lovský Mikoláš
e-mad geodolkageodetka f A I ‘ na určen/e WasnickjvIp‘ávkpozemkoinparr. Č 578‘Z

IČO 41026595 lVI I 5796a 579‘7

Vyhotovil Autorizačne overl

p/olam. VXOŮ7flJ

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č.
1380

Siiradnice bodov označených Čisiami a ostatné me

račske udale w uložené vo všeobevnej dokumentácii Pečiatka a podpis
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